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ЗВЕРНЕННЯ КЕРIВНИЦТВА

Киiв неможливо уявити без метро - базового виду громадсъкого транспорту столицi.
На його частку припадае близько половини загапьного обсяry мiських пасilIмрських
пеРеВеЗень. Бiльш як пiвстолiття метро залишаеться единим транспортом, що I\4оже

забезпечити безперебiйне з'еднання вiддапених частин MicTa з його центром, державними
установами, пiдприемствами, вокзалами.

В перше за роки iснування пiдприемства 4б пiдземних станцiй запращовали у
режимi цiлодобового укриття з використанIшм iнфраструктури цивiпьного захисту. Так, з
24 лютого 2022 року Киiвський метрополiтен став прихистком дJuI десяткiв тисяч людей. У
першi днi вiЙни на станцiях метрополiтену перебувало бiльше 40 тисяч цивiлъного
наСеленнrI. Нинi КиiвськиЙ метрополiтен пращое i як транспорт, i як укриття у
цiлодобовому режимi. Налаголкена чiтка спiвпраця з вiйськовими та правоохоронцями,
аДже безпека ко}кного, хто знаходиться на територii метрополiтену е прiоритетом дJuI
пiдприсмства.

Метрополiтен * складний комплекс надземних i пiдземних iня<енерно-технiчних
СПОРУД, меРех{ i комунiкацiЙ, насичених енергетиtIними, механiчними, i,нтелекryаJlьними
ПРИСТРОяМи Для руху поiздiв, приведення в дiю ескалаторiв та цiпоi низки механiзмiв, що
забезпечують rкиттедiяпьнiсть пiдземно-наземного MicTa. Працiвники метрополiтену
забезпеч5,тотЬ бозпечнС перевезеннrI пасаrкирiв, створюють iм необхiднi зру^лностi,
кУлЬТУрно обспуговують ix на станцiях i в поiздах та одночасно вимагають вiд пасажирiв
тоаIного виконаннrI чиннIТ)( правил користуваннrI метрополiтеном.

/а--л.^- -__- _-LПОРуДй та приотроi Niетрополiтену lТРИiчГуЪЭТься В cTaнi, що вiдпоВiдас виiлОТ&Тчi ЩЛЯ

забезпечення безпечного пропускання поiздiв (рухомого складу) з найбiльшими
встановленими швидкостями та безпечного пересуванюI пасажирiв.

на даний час [ilетрополiтен скJIадасться з трьох дiючрпr лiнiй загальною дов}Itиною
майясе 67,6 кiлометрiв та 52 дiючих станцiй, платформи яких розрахованi на п'ятивагоннi
поiзди. У центрi MicTa пiHii мають три пересадочних вузли.

Водночас столиця розвиваеться, а вiдповiдно, розширеннrI потребуе й
iНфРаСТРУкТУРа метроподiтену. То*у мiською впадою cTBopeHi Bci умови та розпочатi
роботи з продов}кення булiвництва та ЗаГý/ску нових станцiй метрополiтену для пасокирiв.

I_{ей Звiт про управлiння подаеться разом з фiнансовою звiтнiстю КП <<Киiвський
метрополiтен>> за 2022 piK.



I. ОРГДНIЗДЦ[ЙНД СТРУКТУРД ТЛ ОПИС ЛIЯЛЬНОСТI ПIДПРИ€NIСТВД

Комунальне пiдприсмство <Киiвоький метрополiтен> належить до комунальноi
вгаgtrостi територiальноi громади м-. Кисва па пiдставi розпоря,ддснъ Кабiнсту }viiHicTpiB

Украiни вiд 30 червIIя 1998 року }lb 464-Р та Киiвськоi мiсъкоi державноi адмiнiстрацii вiд
28 жовтня 1998 року М 2155 <Про зарахуванIuI майна державного пiдприемства у
комунальну власнiсть територiальноi громади м. Кисво> i пiдпорядковано ,Щепартаменту
транспортноi iнфраструкryри виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (КиiвськоТ
MicbKoi державноi адмiнiстр ацii).

fiо склалу КП <<Киiвський метрополiтен> входять cTpyкTypHi пiдроздiли:
} слцzжба руху;
} комерцiйна сrцlжба,

} електродепо <flарниця);
i електродепо <ОболQнь);
, е пектпопепп rrХяпкi BcKKeii,

} слцrхtба колii, тунельних споруд i булiвель;
} служба сигналiзацii;
i сл5rrrсба iнформацiйних технологiй та зв'язку;
} служба електропостачаннrI;

i електромеханiчна спужба;
} ескапаторна служба;
} вагоноремонтний завод;
} спужба матерiально-технiчного постачанrul;
} спуiкба соцiального забезпечення;
} служба воснiзованоi охорони;
} дирекцiя буцiвництва метрополiтену
} адмiнiстрацiя метрополiтену.

Основною метою дiя.пьностi комунального пiдприсмства <<Киiвський
метропо.пiтен>> е перевезення пасажирiв.

C)cHoBHi стратегiчнi напрями дiяльностi КII <<Киiвський метрополiтен>>:
} розвиток розвиток MeperKi метрополiтеrry дJuI пiдвищення досryпностi

метрополiтену для кожного мешканця Киева;
} безпека - пiдвищення безпеки перевезень паса}кирiв метрополiтеном;
} якiоть - пiдвищення якостi обоrryrговуван}и пасажирiв протягом всього часу

користув aHHrI метр ополiтеном,
Р енергоефективнiсть ощадливе використаннrI епектричноl, тепловоr енергii,

природного газу;
} УДОСконаленнrI полiпшення Bcix бiзнес-процесiв метрополiтену на ocHoBi

постiйного анапiзу та впровадженюI провiдних знань i досвiду.
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Технiко-експлуатацiйнi показн}rки
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Ш. РЕЗУЛЬТАТИ ДIЯЛЬНОСТI

За 2022 piK перевезено |62 t33o9 TlIc. пасажлtрiв, в Tolvry чрIслi платних
|23 602,5 тис. пасажирiв. В порiвняннi з показниками 2021 року загальний обсяг
ПеРеВеЗених пасажирiв зменшився на 16l56б,l тис. пасажирiв, обсяг платних перевезень
зменшився на 120 691,5 тис.пас.

Зменшення показникiв в порiвняннi з минулим роком обумовлене вiйськовою
агресiсю росiЙськоТ федерацii проти Украiни та запровадкешuIм военного стану вiдповiдно
ДО УкаЗУ Президента Украiни вiд24 JIютого 2022 року J\Ъ 6412022 <Про введеннrI военного
стану в YKpaiHil>,

Зазначасмо, що у 2022 роцi обсяг перевезень зменшився на 67 о^ у порiвняннi з
2019 роком.

Частка пiльгових перевезень у загальному обсязi перевезених пасажирiв у
1л11 лл..: /ta ().1/LVLL |Jvцl UкJlалаt AJ)o /о.

0бсяг шеревезень паса}кирiв, п,lлн пас.
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2022 PIK

t обсяг пi, ьговltх перевезень

Наliбiльlц завантажени},4I{ станцiяtяи у 2022 роцi с:
ts ПО СвятОшинсько-Броварськiлi лiнiТ - станцiI <Акадепrшriстечко>>, <Лiсова>>;
i по оболонсько-Теремкiвськiй лiнii - станцii <<iйiнська>>, <<Почайна>;

i по Сирецько-Печерськiй лiнiI - станцiТ <<Позняки)), <<Лук'янiвсько>.
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5-ти вагонними пOiздами п0 графiках руху пOiздiв з частотOю руху до 34 nol,.uu в тому
числi по пiнiях максимальнi розмiри руху становили:

} Святошинсько-Броварськiй лiнii 34''П/.ол,,

} Оболонсько-Теремкiвськiй лiнii - З2 n" l,nl.t.,

} Сирецько-Печерськiй лiнii - 32 П"/,,,лr,

Впродовж року 3астосовувапись варiанти графiкiв pyJry поiздiв в зitJlежностi вiд пори
1]окy. ццi.в тцтtЕя та iн_шrих оаобливих лцiв. в tKj церецбачалось iстотце зооQта_ння абог - * .J 

, 
-,-,-- 

л:\!-!-i L-

з1\{еншення пас ажиропотокiв.

КП <Киiвський метрополiтен> за 2022 piK отримано доходи
3 675 401 тис.грн, що на 592 876 тис,грн менше нЬt за 202l piK.
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Впаснi доходИ пiдприемства зменшились на 1 037 695 тис.грн, з них доходи вlд
перевезеннrI пасажирiв зменшились на 8'78 962 тис.грн.

Асигнування з мiсцевого бюджеry на поточнi видатки у 2о22 роцt зроспи на
444 819 тис.грн в порiвrrяннi з 202l роком.

Щохоли вiд надання площ в оренду
Отримано доходiв вiд оренди за 2022piK - 6669тис.грн (без пдв), проти

Т9 949 тис.грн (без ПДВ) за 202l piK.



Вiдповiдно до рiшення ItиТвськоi пiiськоi ради вiд24 грудrа 2020 року Ns24124 кПро
бюджет MicTa Кисва Ha2OZ| piк> 50 7i, суми надхолкень вiд оренди нерухомог0 та itшrого
iндивiдуально визначеного майна комунальноi власностi територiальноr громади MicTa
Кисва зараховуються до загального фонду бюд2кету MicTa Киева.

Витрати КП <Киiвський метропопiтен> за 2022 piK становлять 4 78,| 085 тис.грн,
що на 928 006тис.грн менше в порiвняннi з показниками 2021року, У зв'язку iз
зменшення обоягу rrеревезень вiдповiдно зменшились розплiри руху поiздiв та обсяги
робiт. Також з п{етою скорочення витрат на пiдприемствi постiйно впроваджувались
заходи з дотримання режимiв рацiонального та економного використання матерiальних
та трудових pecypciB.

. вlцр4lпI ЕR оптlп, ц)ilц ]

вiлраавruаrяrurrи
соц.тt\O;Il

r мgrЕriаънi вIпрirпI

и alttrpттTз.Tlй

r iапi операцiffti вtцрIпt

в фiнапсовi та ilTлi вrпрапl

|а22 PIK

J 5.9о. ь

6 3.79ь

3.8q,'it

4-1.99 b

r З.09,Ь

1.9%

KpiM, того У 2022 роцl вiдобраrкено доходи з податкУ на прибуток у cyMi
2029з2 тис.грн, у 202l роцi доходи з податку на прибуток становиlти229 036 тис.грн.

результат фiнансово-господарськоi дiяльностi кп <<киiвський метрополiтен>> за
2022 рiк збиток в cyMi 908 752 тис.грн, за2О21 piK - збиток I2I7 773 тис.грн.

СереднiЙ дохiД вiд перевезеншI 1-го платного пасажира у 2О22роцi склав 7,З1 грн,
при цьоМу витратИ на перевезеннrI 1-го пасокира скJIали 28,03 грн.

202l PIK

7
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пI. лlквIднIсть тА зоБов,язАння
Баланс пiдприсмства станOм нв 31.|2,2022

Ilоклзrтик Код
рядка

I-Ia пo.tartltc :звi,ttiого rlсрiоду На ttitreru, звiтнсltо пеtэitlлч
тис.rрЕ. 9а частка 1ис.Iрlл, ozб частка

L L{еобоlюrui ilfllll]It
lш0I-1eп,rarepia:bHi а кмrзи 11 бз2 0% 8 840 а%

rlclrBicHa lзарl,iоtl, 100i 2з 281 2з 2з8
нако пичена а]\,{ ортизацrt l002 ll649 14 з98

Незавершенi Karrim;rbпi iнвостицii 1m5 432 з l8 l% бl7 2l7 1о/\ /о

OcHoBtti :зttсоблl l010 42 996 54з 88% 41 76(l З48 85%
первiсна вартiотъ t0l1 66 з05 688 5| 774 956
:]Еос 10l2 2з зi]9 l4.5 l0 008 ф8

lншi lieo боротli акr,иви 1090 3 983 219 8о/; 4 559 554 9уо
Ycbrrro за 1пз;дi;rоrr l 1095 41 4z37l2 97уо 4б 951 959 95о/о

IL обошцri argгllBlt

1 l00Запаои 428 2з4 1уо 429 l20 7о/о

Щебirrэрська заборюванiстъ за прtrдуrщirо,
то вари, роботи, посJry Iи ||25 29 255 U/o lз бз2 0{%

l]ебiюроьrrа заборrовапiс,ь за poч)aW}IKa}{!1:

1 iз0за виllа HITM }.1 а Ball0.ll!{ и ]5 tl02 {)уо з2159 0уо
3 ()iOlQKc'п]]\,1 i lз5 з5 395 а% 27| 0Yо

у 
TONIy IIисJII 1J l1олаlкч па rrрrrбутюrt l 136 271 {Р/о a11 0о/о

Iцltta ttо,ttэ.ttlа,l1е бiгорст,t<а за б орт cl rза tricTb l l55 279 220 |7о ззl 325 1уо
l'porrIi,ttt ix етозiва:rе rrшt l 165 55l 571 |% t{0_5 tt77 2%
Iншi oбopoTlli акгиви i 190 150 ful8 ()% 4з| 764 \%
Ycl,tlгo за рздi.,rо;u I[ l t95 1 490 125 31'/о 2 а44 74l] 5о/о
lIL Необорr,пi :rKгlrrrrr, lr,pшrr}Bard л.rlrl
п|mllalKy,,rrr груlrи вrrбчrrя

1200 1 874 0% l 874 0%

Багrанс 1300 48 915 7-1I 100% 48 998 581 100%

L B;ractrиr:i Karritmr

14ff_)эrк ний (tiaiio впй) каruта.ц 3 0l0 4з7 боll 2t) з99 845 42%
Капirал у лоо1,1iт-tках 1405 зб 879 94lt 75% 24 410 70б 49%
I.Ieptl зtrо7фlеrlilй Iц)ибу,Iок (неrкlкри,гий збrrtlltt 1420 -'] 260цr9 -|5% 4 214 29{) -1з%
I 1еогtла.lеriий Kaiti,i,aл ]4?5 а% -15 505 0%
Усього за рздiлопr I 1495 32 629 97{l 66о/8 38 520 75б 78оh
IL ffoBгtrcrlюrýlBi зобов'яза+rrrrr i забезtlеtlс}tцrl

l5{юI3iдс,гроченi ltо7даT коrri зобов'я:ин[ш 5 з97 385 Il% з 289 9iб 1%
l.{овгtiоrрокоrзi :забсзrlечення 1520 52l 680 70/о 496 060 1%
IJiльове фirrаноу ваrп:я 1 525 4 270 546 У/о tl752 696 1оо%
Ycbor-o за Flздiлопl II 1595 l01tt9 б11 2lо/" 8 538 б72 18%

IIL Пo,rn,tlri зо{iоrl'glзttltttrl i забезпсrlеrшlя 16(х)

rkl,Kl,Ttta lqlelи,I,opobIса :заборrтlвапiст, за:
'юRари, роботи, пос_lцrги 1615 9_5 9lз 1уо 17 764 о%
розраху IIKail{ и з бtо,lц<екrлt l620 307 ()(% 16 994 0%
ро зpaxyLIKalll и зi сrра:ry BaHH;r ]625 299 грб 19 92з 0уо
розраý,пкаr,tи з оплатлt ltlrarli l630 77 6(18 LP/u в1 874 0%

Ilотuчпа кре]иlýроька :JаборIтванiсъ за
О ДеРЯ(аЕIirчIИ аВаНСаМИ 16з5 8 429 tlYo 7 854 0%

[Ioro,rHi забо:зrtечеut*l l660 2i5 шj5 о\,^ з07 604 |о/а
/],ою :lи майбутнiх перiо;liв 1б5 5 440 822 | |о/о 1 434 504 з%
liIшI1 il(),[0чцl ajo бов'r.{кrнrтя lби) 257 681 1% 52 бзб ()%

Усього за рздiлопr III I 695 б 096 t84 |3а/а 1 939 l53 4о/о
Ба.паrrс 1900 .l8 915 7l1 100у" 48 998 581 l00%

8
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7

7

?

7

7
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Показник оцiнки лiквiдностi

Коефiцiсrrт
загалъноi (поточноi)

лiквiдностi
+ 0,81

rrоказник дае загitлъну оцiнку
лiквiдностi активiв, показуюI[и,

яку частку поточних
зобов'язань гliдприемство
спромохtне погасити, якщо

воно реалiзус yci cBoi оборотнi
iжтиви, в тому.лислi i
матерiальнi запаси.

Нормативниlu е значен,ня в

рамках 1-2

Коефiцiснт rшвидкоi'
лiквiдностi + 0,66

показник вимiрюс здатнiсть
tтiдприсмстRа вчасно погасити

овоi пtlточнi зобов'язання з

допо могою висо колirtвiдних
активiв. }[ормативним е
значеншI в рамках 0,6 - l

Коефiцiснт
абсолrотноi
лiквiдностi

+ 0,3з

показник демонструс частку
поточних зобов'язань

пiдприсмства, яка може бути
погашена негайно.

Нормативним вва}каеться
з.нааIення вiд 0,2 до 0,35, Бiльш
низький показник вказу€ }{а те,

шдо пiдпрr,rеh{ство не змох{е
вчасно погасити борги у

випадку, якщо TepMiH платехtiв

поточна дебiтоiiська забоiiгованiсть по
З77 987 тис.грн.

Пото.lна кредиторська заборгованiсть по
I97 045 тис.грн.

пiдгrрисмс,тву станом

пiдприемству станом

на З i .'\2,2а22 cKJIaJIa

на 3l .12,2022 скJIала

9

I1оказник
на початок

звiтного
пепiодч

На KiHellb
звiтного
перiодч

Вiми-
леннrI

Значення

0,24 1,05

0,17 0,83

0,09 а,42
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IV. ЕКОЛОГIЧНI АСПЕКТИ

Метрополiтен е видом мiського громадського транспорry, що працюс викJIючно за
рахунок споживанrи електроенергiт дJuI тяги поrздiв, тому вважаетъся одним з найбiльш
екологiчно чистих.

кп <киiвський метропопiтен> - це не JIише поза вулиtIна транспортна система
MicTa, це велике багатогалцzзеве пiдприсмство, вся дiяльнiсть якого спрямована на
перевезенIuI пасit)кирiв за умови забезпе.rення безпеки руху поiздiв, дотриманнrI вимог
охорони працi, пожеlкноi безпеки. 17 виробничих структурних пiдроздiпiв виконують
ocHoBHi функцii метропоЛiтену, зокрема надають посJц/ги з перевезеннrI пасажирiв,
виконуюТь роботИ з реконсТрукцiI, модернiзацii, капiтального та поточного peMoHTiB,
технiчного обспуговуваннrl та iншого полiпшен}ul основних засобiв пiдприемства тощо.
вiд початку вiйськовот агресii станцii п{етропопiтену, поряд зi cBoiM основним
Ц]]изначеНням, RикQрис-.тQRуЮтьQя такОя( як Qб'ект тlивiльнqгО укриття на,Qелення. ош{е,
виробнича дiяльнiотъ пiдприе}дства все одно с}/проводжуетьс-s впливо}д на навкоJIишIне
природне середовище,

з метою проведення цiлеспрямованоi дiяпьностi з охорони навколишнього
природного середовища на пiдприсмствi, нале}кного використання i вiдтворенrrя
природних pecypciB, забезпеченнrI екологiчноi безпеки, запобiганнrl негативному впливу
дiяпьносТi пiдприсмства на навкоJIишне природне середовище у ZO"ti роцi було розробленота затверджено Полох<ення про систему екологiчного управпiння Кп <киiвський
метрополiтен>. Сьогоднi на пiдприемствi функцiонуе система екологiчного управлiння(далi сЕу) з дотриман}шм вимог чинного закоЕIодавства? дсту ISo 14001:2015
(ISo l400|:20|5, IDT) та iнших нормативних документiв у сферi екологiчного
менед2кменry.

сЕУ поширюеться на Bci виробничi cTpyKrypHi пiдроздiли пiдприемства з
ypaxyBaHH,IM специфiки ix дiялъностi та утlравлiнських зв'язкiв мiж нип{и, охопллое дii,
продукцiю, послуги T и засоби, якi мають або Mo)ItyTb мати cyTTcBi екологiчнi аспекти.

Щорiчно дJUI досягненшI цiпей i завдань сЕу, визначених з урахуванням вимог
ЗаконiВ УкраiнИ <ПрО охоронУ навколиШньогО природного середовищa>), кПро охорону
а,тмосфернQгQ повiтря)), *Пр. вiдлодп>- ,,Пр. металоýрухт>>, Водного кодексу Украiни,
Кодекс1' УкраIни про надра та iнrцих законоДавчих^ i пiдзаконних t{ор},4ативно-правових
aKTiB УКРаТНИ, На ПiДПРИеМСТВi РОзробляеться, затвердIiусться та вводиться в дiю основний
докуменТ сЕУ Програма заходiВ з питань 0хорони навколишнього природного
середовища (далi - Програма заходiв).

Bci роботи та послуги, що передбаченi Програмою заходiв, але не мо}куть бути
виконанi (наданi) власними силами' закуповуються пiдприсмством вiдповiдно до вимог
ЗаконУ УкраiнИ <ПрО публiчнi закупiвлi>) та особливостеЙ здiйсненнЯ Гг5rблiчних
закупiвель ToBapiB, робiт i пос.lцrг дJUI замовникiв, передбачених Законом УкраТни <Про
ryблiчнi закуtliвлi)), на перiод дii правового режиму воснного стаIц/ в ykpaiHi та протягом

10



90 днiв з дня його припиненнri або скасування, затверджених постановою Кабiнету
iviiHioTpiB Украiни вiд i2.10.Z022jrГq i i78, через систему електрOнних закупiвель Рrоzolто.

Фактичнi витрати на реалiзацiю заходiв за основними роздiлами Програми заходiв у
табличному виглядi наведено нюкче.

Фактичнi витрати на реалiзацiю заходiв за основними роздiлами
програми заходiв з питань охорони навколишнього природного середовища

тис.грн

У 2022 рОцi основНою приt{иною зросТання BliTpaT на реалiзацiю щорiчних заходiв з
охорони атмосферного повiтря стало зростанIuI суми щоквартаJIьного екологiчного
податку за викиди забрулнrоючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел
(зокрема пiдвищено ставку екопогiчного податку за викиди в атмосферу СО2 - з 10,00 до
З0,00 грн за 1 тону).

Витрати на реалiзацiю rцорiчних заходiв з охорони водних pecypciB у 2022 роцi
зменшились за рахунок вlдсутност1 потреби у закупiвлi витратних матерiалiв
аналiтично-вимiрювальноi лабораторii електромеханiчноi служби пiдприемства.

вiдсутностi потреби закупiвлiзменшились

Витрати на поводяtеннll з вiдходами виробництва та споживанtUI у 2О22 роцi
зменшилисЬ порiвнянО з 2021 рокоМ за рахунок зни}кення iнтенсивностi yTBopeHHrI
вi,цхолiв на пiлпписмствi через Загальне Qповiльнqння виробни.лттх проlцео,iв, вик=пикацj
вiйськовою агресiсю.

PiBeHb шуму вiд еrtсппуатацii рухомого складу метрополiтену вiдповiдае
допустимим рiвням, передбаченим пiд час проектування лiнiй метрополiтену вiдповiдно до
роздiлу 20 <Захист будiвель i споруд вiд вiбрацii та шуму> дБн в.2.3 -7-2о|0 <Спорули
транспорту. Метрополiтени>.

з мстою дотримання вимог чинного законодавства про вiдходи, запобiгання
накопиченню вiдходiв на територiт виробничих структурних пiдроздiлiв пiдприсмства i
станцiй метрополiтену та врахов}.ючи наявнiсть обсягiв посrý/г у сферi поводi1tеннrl з
вiдходами (безпе,tними, небезпечнилли), що не були використанi за чинними договорами
через сиryацiю, що скJIалась в YKpaiHi, TepMiH дiТ цих договорiв був продов>rсений за
згодою контрагентiв.

NЬ з/п OcHoBHi розлiли програми 2021 piK 2022 piK Вiдхилення" 7о

1 OxclpoHa атмосферного повiтря оу,уч 111,55 +59,38
2 Охорона водних pecypciB 9 l8,3 5 822,з4 - 10,45
J поводлсення з вiдходами

виробництва та спояtивання
2 626,18 2 зl8,,77 -|I,]1

4 Iншi заходи 1,71,48 |76,92 +з,l,J

l1



Ч. СОЦIАЛЬНI АСПВКТИ ТА КАДРОВА IIОЛIТИКА

Загальнооблiкова кiлькiсть працiвникiв пiдприемства:
} станом на 31.12.2021- 7 866 чол.

i станом на 31.12.2022 - 6 809 чол.

Жiнок у колективi 2 805 осiб, з яких праIцоють на керiвних посадах t67 працiвницi,

що становить вiд загапьноi чисепьностi праrцоючих на керiвних посадах 24,7 О/о,

В КП кКиiвський метрополiтен> розробпена i дiе комплексна система морального
i матерiального заохочення працiвникiв пiдприсмства. Керiвництво пiдприемства
значну уваry придiпяе BciM iснуючим формам мотивацii персонаJý/ до високопродуктивноi
працi.

На пiдприемствi створена Служба охорони працi, яка органiзовуе та контролюе у
Baix пiдвоздi.пах пjл,црцсмqтва проRе,цення профiлактиt{них захолjв, оцIямовацих t{a

}iс}iнення шкjдливих i небезпечних виробниLIих факторiв, запобiганнll нещасниi\,4 випадкаt\4

на виробництвi, професiйним захворюванням та iншим випадкам загрози iltиттю або

здоров'ю працiвникiв.

В КП <Киiвський метропопiтеш> дiе система професiйного навчання, яка
спрямована на пiдвищентш якостi професiйного скJIаду працiвникiв, формуванIuI у них
майстерностi, вмiння праIцовати в нових економiчних умовах та на цiй ocHoBi
забезпечувати ефективне функцiонування i р озвиток пiдприсмств а.

Професiйне навчання працiвникiв пiдприемства носить безперервний характер i
проводиться протягом всъого перiоду Iх труловоi дiяльностi.

Порядок органiзацii та проведення професiйного нава{ання працiвникiв пiдприемства
встановJIюстъся Полоrкенням про професiйне навчаннjI працiвникiв КП <Киiвський
метрополiтен>>, яке розроблено з урахуванням вимог нормативнIIх документiв, якi

регпаментують професiйно - технiчне HaBIIaHH;I.

За 2022 piK професiйним навчаннrIм охоплено 250 працiвника пiдприемства.
Пiдвищили квалiфiкацiю 14В чол., перепiдготовлено (освоiли другу професiю) - 102 чол.

В КП кКиiвський метрополiтею> запроваджена полiтика рiвних можливостей
працевлаштування для Bcix бажаючих, яка спрямована на запобiгання та ycyHeHHrI
проявiв дискримiнацii у працевлашryваннi й професiйному розвитку працiвникiв за такими
оЗнаками, як стать, сiмейний стан, релiгй, полiтичнi переконання, нацiональнiсть, BiK,
соцiально-економiчний стан та iH. Вся iнформацiя про наявнi BaKaHTHi посади по
пiдприемству, яка поширюеться через сайти з працевлаштуваннj{, засоби MacoBoi
iнформачii, центри зайнятостi населеннrI та iH. не мiститъ ознак гендерноi HepiBHooTi, або
обмежень стосовно буль якоi професii.

|2
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ксрiвники пiдприепiотва дiють за пj]инципо]чi fiоtsаги, захисту i пiдтри,l,iки прав
працiвникiв пiдприемства та ix оснOвних здобуткiв.

на пiдприемствi розроблена та впровадкена Антикорупцiйна програма
КП <<Киiвський метрополiтен>>, яка визначас компJIекс правип, стандартiв i процедур
щодо виявлення, протидii та запобiгання корупцii в дiяльностi пiдприемства, Призначено
Ушовноваженого з антикорупцiйноi дiяпьностi.

1з
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опис iстотних передбачуваних факторiв ризику, що можуть вплинути на операцii та
результати дiяльностi КП <<Киiвський метрополiтен> :

} Валютний ризик - iMoBipHicTb того) що BapTicTb фiнансового iHcTpyMeHTa буле
змirповатисЯ внаслiдок змiн ваJIютного курсу. КП <Киiвський метрополiтен> (далi
пiдприсмство) У встановленi термiни та У встановленому порядку подае бюджетнi запити
на вiдповiдний pik для погашення кредитних зобов'язань перед Свропейським банком
реконструкцii та розвитку.

} Кредитний ризик * iмовiрнiстъ втрат однiеi зi cTopiH - укJIадачiв контракту про
придбання фiнансового iHcTpyMeHTa внаслiдок невиконання зобов'язаннrI iншою стороною.
КП <КиIвський метрополiтею> ретельно аналiзуе дебiторську заборгованiсть та у разi
виникнення цростроченоi дебiторськоi заборгованостi веде вiдповiдьry претензiйно-позовну
робоry,

} Ринковий ризик - iMoBipHicTb того, що попит на посJýiги пiдприсмства буде
змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Щля мiнiмiзацii ринкового ризику запроваджено
широку гаму проiзних квиткiв iз зни)кками та диференцiацiю тарифiв у разi одноразового
придбання декiлькох поiздок на пластикову безконтактну картку. Дпя Кп <киiвський
метрополiтен> не е суттевим ринковий ризик, оскiльки пiдприемство здiйснюс свою
дiяльнiстЬ на локалЬномУ ринЕУ перевезеНь пaca>IйPiB у м. Киевi та перевезення пасаrкирiв
метрополiтеном у багатъох випадках не мае аналогiв длш замiни iншими видами мiсъкrго
транспорту.
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Yц. дослIд}ItЕння тА IнновАцIi

При пiдготовцi завдань на ilроскryвання булiвничтва дiльницi Сирецько-Печсрськоi
лiнii метрополiтену вiд станцiI <сирець)) на житловий масив Виноградар з електродепо у
ПодiльськомУ районi та iнших об'сктiв BpaxoBaHi вимоги з заотосУвання с)л{асних
енергозберiгаючих та iнновацiйних технiчних та технологiчних рiшень.

Вiдповiдно до розпоряд}кення виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi
MicbKoi дер}Iiавноi адмiнiстрацii) вiд 26 тсовтня 20t8 рокУ лъ 1934 <Про введеннl1 в
доспiдну експпуатацiю автоматизованоi системи облiку оппати проiзду в MicbKoMy
пасallйрСькомУ транспорТi MicTa Киева незале}кно вiд форм власностi>> (iз змiнами)
проводиться дослiдна експлуатацiю автоматизованоi систеl\{и облiку оплати проiзду в
MicbKo плу пасажирському TpaнcпopTi MicTa Киев а.
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YIП. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Ыдповiдrо до Закону УкраiЪи <<rrpo мiський електричний транспорD) державна
полiтика у сферi мiсъкого електричного транспорry проводитъся на засадах прiоритетностi
розвиткУ мlського електричного транспорту у MicTax з пiдвищенип,r piBHeM забруднення
довкlлля.

Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 03.03.2021 лъ 179 оПро затвердження
Нацiона.Пьноi екоНомiчноi стратегii на перiод до 2030 року) визначае ocHoBHi завдання у
сферi транспорТу та iнфРаструкт}Ри, а саме: забезлеЧеннrI стимулюваннrл трансформацiТ
громадського транспорту та iнфраструктури в чаотинi переходу на низьковуглецевi види
палива, просуваНня ((зелених> видiВ гроNIадського транспорту; забезпечення iнтеграцiйних
планiв розвитку транспорту до планiв стратегiчного планування на MicbkoMy та
регiоналЬномУ рiвнях; забезпечення оновЛен}UI рухОмого складу громадського транспорту
iз збiльшенням ki лькостi електриt{ного громадського транспорту.

РозпорялженнlIм Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 30 травня 2018 poKlz Jtр 4зO-р
схвалено Наlцiональну транспортну стратегiю УкраТни на перiод до 2030 року в _якrй
передбачено пiдвищення рiвня екологiчноi безпеки на транспортi, а саме: впровад}кеннrI
економiчних та iнших заходiв стип,ryлювання використання в MicTax екологiчно бiльш
чистих видiв транспорту, зокрема мiського електричного транспорту - метрополiтенiв.

Планом заходiв з реалiзацii Iiацiональноi транспортноТ стратегii Украlни на
перiод до 2030 року, затвердкеного розпорядженняпл KaбiHeTotvt MiHrcTpiB Украiни вrд
07 квiтня 2021 року М321-р передбачено заходи з розроблен}и та впровадя(ен}UI
транспортних моделей великих MicT з метою оптимiзацii пасахtирського споJIучення та
пiдготовки до активного розвитку мерелti електротранспорry у MicTax, iнтегруючи (за
мох(ливостi) у моделi споrкиваннrl електричноi енергii, виробленоi з вiдновJIюванLD( дх{ерел
енергii, зал}л{ення коштiв мiжнародних фiнансовю< органiзацiй з метою придбання
електротранспорту для MicT Украiни.

Рiшенням Киiвськоi MicbKoT Ради вiд 15 грудня 20l l року Лb 82417060 кПро
затверркення СтратегiТ розвитку MicTa Киева до 2025 року) (у редакцiТ рiшення
КrаiврадИ вiд 05 дипня 201,7 року Ng72412886) (оектор 2.2 отратегii <<Трз.нопорт те мiсъка
мобiльнiсть>) псрсдбачсно, що:

, стратегiчtlоЮ цirшо розвитhу MicTa е пiдвищення кOмфорrу життя мешканцiв
м. Киева;

J оперативними rцлями е розвиток громаДського транспOрry та простоРУ для
пересуванIuI пiшоходiв i немоторизованих транспортних засобiв, влровадкенюt принrцапiв
сталоi. MiobKoi мобiльностi ;
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, завданняI\{и с розвиток ГРОrvlаДСЬКОГо трансгIорту та :JабезпеченIrя якiсноi
транспортноi пропозицii, 3I!lеншення негативног0 вIIлрtву автомобiльного транспорry на
н авкоJп.IIu н€] середовишdе ;

, заходап{и с: стрип{уваIrtUI приросту рiвня автомобiлiзацiТ шJU{хоп4 пiдвищення
комфорry та ПОгцzляризацii громадського транспорту, а також використаншI
iндивiдуального велотрансгrорту ДЛЯ щоденних трудових поiздок; прiоритетний розвиток
систе}д lrтвидкiсцдго рейкоRого траJ{спорТу (розвиток 1,lepex<i }детроПодiтен5r на ocHoBi
ВiДПОВiДНlrХ TexHiKo-eKoHot"ri'iнIlx розрахункiв), збiльшення IIacTKIl електротранспорту в
cTpyKTypi пасажирСьких перевезень, в т.ч. шJU{хом впроваркен}UI рухомого складу,
незалех(ного вiд лiнiйноi електромережi (тролейбус з автономним ходом, електробус);
якiсне оновленнJI р},хомого скJIаду громадського транспорту шJUIхом впровадкешrrl
р}хомого складу пiдвищеноi MicTKocTi з низькою пiдлогою.

Планом заходiв на 2021-2023 роки з реалiзацil СтратегiТ розвитку MicTa Киева до2025 рскУ, cxBeлeEili,i рiшоriiiя+,i Клriвоъкоi r"iiськоiiре,ди вiд 28 л*iпitя 2a2}i,.oкy.}{s 7319]52,
передбачено перслiк технiчних завдань (проектiв розвитку), серед яких:

.. оновлення рухомого складу |ромадського трансгIорту;
., розвиток та модернiзацiя Киiвсъкого Nlетрополiтеrrу,

Мiською цi,пьовою програмою розвитку трsнспортноi iнфраструктури MicTa
Киева на 2019-2023 poKra, затвердженоТ рiшенняп,r КиiЪськоТ ьтiськоi ради вiд I4 листопада
2019 pclrqy Ns22217795 визначенi TlpioplrTeTHi завлання, а саIчIе:, забезпеЧе}lня будiвництва нових та розвиток iснуючих лiнiй h,IеТроЛоJIiтену;, забезпечення розвитку iонуючих станцiй ]\,rетрополiтену;

/ оновлення рухомого складу;
.J експJý/атацiйна дiяльнiотъ та забезпечен}t I сталого функцiонування.

стратегiчний план розвитку комунального пiдприсмства <киiъський
метрополiтен>> на середньостроковий перiод з 2020 до 202i року, затвердrкений увстановленому порядку, вiдобраrкас прiоритетнi напрямки розвитку пiдприемства.

вiдповiдно до Програми економiчного i соцiального розвитку м. Кисва на 2021 -
2023 роки затвердженоi рiшенням Киiвськоi MicbKoi ради вiд 24грудня 2020 року Ns2Зl2з(У редакцiТ рiшення KlrlBcbKoi г,riськоi Peдr вiд 09 грirдн,я 2021 року, ltрз7азв744
(зi зrviiнапiи та доповненюIми)) на 2а22 piK було передбачено з бюджету niicTa Itиева:,, 50 тис,грн на будiвIIиI{тво дiльницi Сирецько-Печерськtli лiнii метрополiтену вiд
отанrдii <Сирець> на }китлоВий масиВ ВинограДар з елекТродеп0 у Полiльоькому районi;, з 172,9 тнс,трн на реконструкцiю оистеми автомати.lноТ пo;KelKrroi сиг,налiзацii наоб'ектах метропоJIiтену з оснаIцеЕlням системами протипо}ttе}кного захисту ескаJIаторних
комплексiв ст.аlrцiй (освосно З |72,g тис.грн).

|7



Для вас з 196о

У 2аЖ роцi плануеться:
./ продов}кення булiвницТва дiлъницi Сирецько-Печерськоi лiнii метрополiтену вiд

станцii <<сирець> на житловий масив Виноlрадар з електродепо у Подiлъсъкому районi;
" реконструкцiя системи автоматичноi пожеrrсноi сигнапiзацii на об'ектах

метропопiтеrrу з оснащенням системами протипо}кежного захисту ескапаторних
комплексiв станцiй.

!иректор фiнансовий олексiй хдймъонов
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